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УТВЪРДИЛ 

ПРОФ. Д-Р ТАНЯ БОРИСОВА, Д. Н.   

ДЕКАН НА ПФ 

 

СДК ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 „ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ” , курс  214, задочно обучение – учебна 2022/2023 г. 

 

Г Р А Ф И К   № 1  
на учебните занятия   

 

Дата Дисциплина хорариум Преподавател 

л у/х 

12.11.2022 г. Педагогика на овладяване на елементарни математически представи в 

детската градина 

10 - доц. д-р Мария Темникова 

19.11.2022 г. Педагогическа и възрастова психология  

 

10 - проф. д-р Жанета Стойкова, д. н. 

20.11.2022 г. 

 

Педагогическа и възрастова психология  

 

5 5 проф. д-р Жанета Стойкова, д. н. 

25.11.2022 г. 

/петък/ 

Педагогика на обучението по конструиране и технологии – от 13.00 ч.  5 - доц. д-р Николай Цанков, д. н.  

 

26.11.2022 г. 

Педагогика на овладяване на елементарни математически представи в 

детската градина – от 08.00 ч.  

5 - доц. д-р Мария Темникова 

Педагогика на овладяване на елементарни математически представи в 

детската градина – от 13.00 ч. 

- 5/ гл. ас. д-р Йорданка Илиева  

27.11.2022 г. Педагогическа и възрастова психология  - 10 ас. д-р Неделина Здравкова 

02.12.2022 г. 

/петък/ 

Педагогика на овладяване на елементарни математически представи в 

детската градина – от 13.00 ч. 

- /7 гл. ас. д-р Йорданка Илиева 

03.12.2022 г. Педагогика на обучението по конструиране и технологии 5 5/ доц. д-р Николай Цанков, д. н.  

http://www.unisz-iso.org/
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04.12.2022 г. Педагогика 10 - проф. д-р Иванка Шивачева 

10.12.2022 г. Педагогика 5 5 проф. д-р Иванка Шивачева 

11.12.2022 г. Педагогика - 10 проф. д-р Иванка Шивачева 

16.12.2022 г. 

/петък/ 

Педагогика на обучението по конструиране и технологии - /6 Доц. д-р Николай Цанков, д. н.  

17.12.2022 г. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 

дигитална среда 

- 10 ас. д-р Мима Трифонова 

18.12.2022 г. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 

дигитална среда  

- 5 ас. д-р Мима Трифонова 

13.01.2023 г. 

/петък/ 

Приобщаващо образование – 16.30 ч. 5 - доц. д-р Дияна Георгиева  

14.01.2023 г. Приобщаващо образование 5 5 доц. д-р Дияна Георгиева 

15.01.2023 г. Компетентностен подход и иновации в предучилищното образование 10 - проф. д-р Румяна Неминска, д. н.  

20.01.2023 г. 

/петък/ 

Компетентностен подход и иновации в предучилищното образование – от 

16.00 ч.  

5 - проф. д-р Румяна Неминска, д. н. 

21.01.2023 г. Педагогика на изобразителните дейности в детската градина 10 - проф. д-р Ани Златева 

22.01.2023 г. Педагогика на изобразителните дейности в детската градина - 5/5 ас. д-р Петър Ат. Петров 

27.01.2023 г. 

/петък/ 

Педагогика на изобразителните дейности в детската градина – 13.00 ч.  - /1 ас. д-р Петър Ат. Петров 

Компетентностен подход и иновации в предучилищното образование – от 

16.00 ч.  

- 5 проф. д-р Румяна Неминска, д. н. 

28.01.2023 г. Литература за деца 10 - гл. ас. д-р Пламен Пенев 

29.01.2023 г. Социално законодателство и социална защита 4 4 доц. д-р Цвета Делчева 

04.02.2023 г.  Предучилищна педагогика 10 - доц. д-р Антон Стойков 

http://www.unisz-iso.org/
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05.02.2023 г.  Компетентностен подход и иновации в предучилищното образование - 10 проф. д-р Румяна Неминска, д. н. 

10.02.2023 г.  

/петък/ 

Овладяване на български език в условия на билингвизъм в детската градина 

– от 16.30 ч.  

5 - проф. д-р Таня Борисова, д. н. 

11.02.2023 г.  Овладяване на български език в условия на билингвизъм в детската градина 5 5 проф. д-р Таня Борисова, д. н. 

12.02.2023 г.  Съвременен български език 10 - проф. д-р Таня Борисова, д. н. 

17.02.2023 г. 

/петък/ 

Спортно-анимационна дейност в детската градина – от 16.30 ч. - 5 ас. д-р Донка Желева  

18.02.2023 г.  Спортно-анимационна дейност в детската градина - 10 ас. д-р Донка Желева 

19.02.2023 г.  Предучилищна педагогика 5 5 доц. д-р Антон Стойков 

25.02.2023 г. Предучилищна педагогика - 10 доц. д-р Антон Стойков 

26.02.2023 г. Педагогически технологии на игровото взаимодействие 10 - доц. д-р Антон Стойков 

 

КУРСОВ Р-Л   ЗАМ. ДЕКАН  

ДОЦ. Д-Р АНТОН СТОЙКОВ     ДОЦ. Д-Р МАРИАН ДЕЛЧЕВ  

http://www.unisz-iso.org/

